
POLESTAR 2 
LONG RANGE SINGLE MOTOR 
MODEL 2023

For the many  
journeys in life

B E P E R K T E  V O O R R A A D

€ 716,00
EXCL. BTW - ZONDER VOORSCHOT

60 maanden / 10.000 km/jaar

/MAAND**

PROFESSIONELE KLANTEN  •  OPERATIONELE LEASING

SNELLE  
LEVERING*

INBEGREPEN DIENSTEN**

Verzekeringen***

Tenlasteneming van  
schade en diefstal

My Arval Mobile app

Onderhoud en reparatie Europese pechverhelping

Zomerbanden



Minimalistisch design. Krachtige prestaties. De Polestar 2 
baant nieuwe wegen in het post-benzine tijdperk.

Gedurfd maar ingetogen. Futuristisch maar niet opzichtig. 
Elke millimeter van de Polestar 2 is ontworpen voor pure, 
progressieve prestaties. Het exterieur, van de randloze 
spiegels tot de ultramoderne verlichting, straalt een beheerste 
esthetiek uit die zich subtiel maar zelfverzekerd onderscheidt.

Polestar 2: Alles wat een elektrische  
wagen hoort te zijn

• Panoramisch dak
• Premium Sound by Harman Kardon
• Verwarmd stuurwiel, verwarmde achterbank en 

ruitensproeiers
• Park Assist
• 360º camera’s
• Adaptive Cruise Control
• Pilot Assist

• Getinte achterruit
• Draadloos opladen van mobiele telefoons
• Energiebesparende warmtepomp
• Blind Spot Information System met stuurhulp
• WeaveTech: veganistische elegantie
• Ledmistlampen vooraan met bochtrijverlichting
• Lichtmetalen 19’’-velgen met 5 dubbele spaken, 

Black Diamond Cut

UITRUSTING MET ONDER ANDERE:

DISCLAIMER 

In deze tijdelijke actie wordt de Polestar 2 in operationele leasing aangeboden door Arval Belgium NV, in haar hoedanigheid van verhuurder, met tussenkomst van BNP 
Paribas Fortis NV - Warandeberg 3, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0403.199.702. Deze is geldig van 16 januari 2023 tot en met 31 maart 2023 zolang de voorraad 
strekt, en is voorbehouden aan professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis en Fintro (Fintro is een afdeling van BNP Paribas 
Fortis NV) gevestigd in België. Dit document vormt geen aanbod. Een huurovereenkomst wordt slechts gesloten na aanvaarding van uw dossier door Arval Belgium NV en 
zal steeds onderworpen zijn aan haar algemene voorwaarden - operationele leasing. 

* De levertermijn van het voertuig “Polestar 2” bedraagt ongeveer 3 weken na het afsluiten van het contract, afhankelijk van de beschikbaarheid bij de fabrikant en/ 
of importeur en van de voorraad. Het voertuig wordt geleverd op een specifieke locatie in België, zoals meegedeeld zal worden door Arval Belgium NV. De voorgestelde 
Polestar 2 is beschikbaar in 3 verschillende kleuren: Space, Magnesium en Midnight. 

**De maandelijkse huurprijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen in fiscaliteit en catalogusprijzen van voertuig en opties, en wijzigingen in uitvoering en 
uitrusting. De geafficheerde maandelijkse huurprijs (exclusief btw) hangt af van de overeengekomen looptijd en jaarkilometrage. 
De maandelijkse huurprijs omvat: onderhoud, reparaties, onbeperkt aantal zomerbanden bij normale slijtage, belasting op de inverkeersstelling, verkeersbelasting, 
afschrijvingen en interesten, Europese pechverhelping, dienst Perfecta (tenlasteneming door Arval Belgium NV van het risico op schade, totaal verlies of diefstal van de 
wagen) met een eigen risico ten laste van de huurder (forfaitair bedrag) voor schade, totaal verlies of diefstal van de wagen, en verzekeringen*** (verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid (BA), rechtsbijstands- en bestuurdersverzekering). 
Niet inbegrepen in de maandelijkse huurprijs: winterbanden, een vervangwagen van één categorie lager na 24 uur immobilisatie, elektriciteitskosten, verkeersboetes, 
btw. De CO2-percentages zijn eveneens indicatief en onder voorbehoud van de door de constructeur verstrekte gegevens. Aan het eind van de overeenkomst gebeurt 
er een afrekening van kilometers aan de verrekenprijzen vermeld in het contract. Bij voortijdige beëindiging van de leaseovereenkomst wordt daarenboven een 
verbrekingsvergoeding aangerekend. Geen aankoopoptie. 

***De BA-, rechtsbijstands- en bestuurdersverzekering zijn in de huurprijs inbegrepen wanneer ze via Arval Belgium NV worden afgesloten als tussenverzekeringspersoon. 
Deze verzekeringen kunnen echter ook bij de verzekeraar van uw keuze afgesloten worden. De BA-verzekering is wettelijk verplicht. De overige verzekeringen zijn optioneel. 

Arval Belgium NV is niet aansprakelijk voor de onjuistheid van informatie in dit document. Afgebeelde foto’s zijn ter illustratie en kunnen verschillen van de wagen 
voorgesteld in deze actie. 

Verantwoordelijke uitgever: Arval Belgium NV, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, RPR Brussel, BTW BE 0436.781.102, nevenverzekeringstussenpersoon,  
https://www.arval.be/, info@arval.be. 

Beschikbaar in 3 metallic kleuren:

SPACE MAGNESIUM MIDNIGHT 


